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 Ideell förening som bildades 1957.

 NLA:s ändamål är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag 
och organisationer. 

 Vi verkar för utbildning och kunskapsförmedling inom dessa områden och är ett 
livskraftigt nätverk för personer som arbetar med eller av andra anledningar är 
intresserade av arkiv och dokumentering.

 Föreningen välkomnar alla som arbetar med informationshantering som medlemmar i 
NLA. 

 Vi har företag, myndigheter, organisationer, enskilda personer och studenter som 
medlemmar.

 Vi finns till för hela Arkivsverige!



• Utbildar och arrangerar konferenser.

• Ger ut tidskriften Arkiv. 

• Verkar i fonder och andra institutioner. 

• Arrangerar studiebesök.

• Bevakar utvecklingen inom området både 
nationellt och internationellt.



• Publicerar facklitteratur och handböcker som 
används som kurslitteratur på alla 
arkivarieutbildningar i Sverige (www.nla.nu).

Dessa publikationer finns i lager: 
• Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor

• E-gallra rätt

• E-arkivera rätt

• Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

• När arkiven flyttar hemifrån

• Arkivarien och ISO 9000

• Arkivera rätt

• Gallra rätt



 Företagsmedlem

 Personlig medlem

 Studentmedlem

I medlemskapet ingår:

- tidskriften ARKIV (4 nummer/år), 

- ca 50-80% rabatt på NLA:s böcker och

- erbjudanden om rabatterade eller kostnadsfria arrangemang och 
utbildningar inom informationsförvaltning. 

 Vi skriver våra böcker och arrangerar kurser och konferenser 
för våra medlemmar!



 https://www.youtube.com/watch?v=iEAG4xvS8Pg

 https://youtu.be/iEAG4xvS8Pg

 SKB (arkiv, digitalt bevarande, istider, språk, 
markörer)

https://www.youtube.com/watch?v=iEAG4xvS8Pg
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 Material som ingen känner till 
blir aldrig använt…

 Material som ingen forstar 

ar oanvandbart!





 Riksarkivet 

(riksarkivarie Karin Åström Iko)



 Landsarkivet i Göteborg 

(landsarkivarie Ulf Andersson)



 Centrum för Näringslivshistoria

vd Alexander Husebye

arkivchef Per-Ola Karlsson



 Årets Arkiv 2015 - Swedbank

(arkivarie Mats Andersson)



 Årets Arkiv 2012 – Ringhals



 1954 november 

En tiodagars arkivkurs på Grand Hôtel i Saltsjöbaden utanför Stockholm 
anordnas av Sveriges Industriförbund. Man efterfrågar återkommande 
sammankomster. 

 1955 maj 

Den första arkivdagen anordnas av det nybildade Industriarkivariernas 
Samarbetskommitté. Temat är gallring. 

 1955 oktober 

Industriarkivariernas Samarbetskommitté byter namn till Näringslivets Arkivråd. 

 1957 oktober 

Första numret av Arkivinformation (numera tidskriften Arkiv) ges ut av NLA.

 1957 december 

Konstituerande sammanträde för NLA hålls vid arkivdagarna i Göteborg.  

 1959 maj 

NLA håller sin första arkivkurs i Norrköping. Kursen utökas tack vare det stora 
antalet anmälda. 



 1960 
En specialkurs i förvaringsteknik hålls på 
försäkringsbolagsgruppen Thule i Stockholm. 
Flera specialkurser följer efter detta. 
 1965 
Åke Kromnow, NLA:s ordförande, utses till ny 
riksarkivarie. 
 1966–1969 
Fyra år i rad genomförs kursen Arkivtjänstens 
vardagsproblem. Samtliga kurser är 
övertecknade. 



 1975 

Styrelsen utser företagsekonomen Lars Eklund till 
NLA:s arkivkonsult för rådgivning åt 
medlemmarna. 

 1977 

NLA firar 20 år vid arkivdagarna i Växjö. 

 1977 

En arkivhandbok inom företagsområdet utges i 
samarbete med Svenska Arbetsgivareföreningen. 



 1982–1983 

Kursverksamheten utreds och från 1984 erbjuds en 
sammanhållen grundkurs. 

 1985 

NLA är värd när de nordiska arkivdagarna hålls för tredje 
gången. 160 deltagare kom till Karlstad. 

 1986 

Skriften Gallra rätt utges av NLA och en temadag om gallring 
går av stapeln samma år.

 1987 

På NLA:s seminarium i Philips lokaler i Stockholm demonstreras 
hur stora textmängder kan lagras och distribueras med cd-
rom-teknik. 



 1991 

Första numret av Tema Arkiv ges ut av NLA och AAS. 

 1993 

Skriften Ta hand om dina ritningar ges ut och blir en braksuccé. 

 1996 

Internet och the World Wide Web presenteras på ett NLA-
seminarium i Stockholm. 

 1997 

NLA-dygnet i Trosa behandlar förändringar i bokförings- och 
datalagarna samt IT-utvecklingen och 
dokumenthanteringssystem. 

 1998 

NLA får sin första webbplats, nla.nu 



 2000 

Boken Dokumenthantering i företag och 
organisationer – en kvalitetsfråga ges ut. 

 2001 

NLA arrangerar en lyckad nordisk arkivkonferens i 
Uppsala tillsammans med övriga arkivföreningar. 
236 deltagare. 

 2006 

NLA publicerar boken Dokumentstyrning i 
processorienterade organisationer. NLA-dagen på 
Riksarkivet har samma tema. 



 2007 

NLA firar 50-årsjubileum på SKB i Stockholm. 
Riksarkivarien och Arne Weise syns bland 
gästerna. NLA-dagen 2007 har temat Minnet 
och dess betydelse. 

 2008 

NLA håller kursen Arkivvetenskap för 
systemvetare. 

 2009 

Boken E-arkivera rätt kommer ut. 



 2011 

Temadag om bokföringslagen.

 2013 

Arkivveckan hålls i Västerås och boken E-gallra 
rätt släpps. 

 2014 

NLA anordnar seminarium om gallring. 

 2016 

Boken Informationsförvaltning i offentlig och privat 
sektor kommer ut och NLA anordnar ett 
seminarium med samma namn. 



INFORMATIONSFÖRVALTNINGENS 
HUVUDFUNKTIONER

Arkivöverföring

Registratur

Dokumentation

Dokumenthantering & 

systemförvaltning

Ledning

Arkivförvaltning

INFORMATIONSFÖRVALTNING

Fokus är de funktioner som driver organisationens praktiska 
informationsförvaltning – hur de arbetar, vilka slags 

uppgifter som löses, vilka krav de bör uppfylla. 

Bokens avslutande kapitel ägnas åt ledningen av 
informationsförvaltningen. 



Tom Sahlén, fd Riksarkivet och 
Sundsvalls kommun, numera

numera konsult i egen regi.

’

 Idag kl. 15.50 - 16.30 (lokal Wisby)



Näringslivets Arkivråd



Näringslivets Arkivråd



 Firar 60 års jubileum (jubileumsskrift, 
medlemsträff i december)

 Tidskriften Arkiv nr 1 2017 (med fokus på 
NLA:s historia och verksamhet)

 Årets Arkiv

 Arkivveckan 2017

 Riksarkivet 400 år 2018

 Planerar för en ny bok (vill ni hjälpa till?)



 Digital arkivering/bevarande
 Digital gallring
 Analog arkivering
 Analog gallring
 Dokumenthantering, styrning
 Metoder
 Konvertering/migrering
 Diarieföring/registrering
 Datahantering
 Informationssäkerhet
 IT, teknik
 Lagstiftning/kravställning



 Onsdag 17 maj kl. 16.45 – 17.45 (lokal Lojsta)



 För information om hela boklagret och priser 
samt fler erbjudanden från NLA besök 
föreningens webbsida:

www.nla.nu

Varmt välkommen som medlem i 
NLA!

anastasia.pettersson@skb.se

http://www.nla.nu/

